numo modeller:
numo 1

numo 1

Med forkromet stel.
Kan anvendes
udendørs.

Med stålstel i
sædets farve.
Kan anvendes
udendørs.

Kr. 1995,00

Kr. 1995,00

numo 2

numo 2

Kinematik i poleret
aluminium
& træben i eg.

Kinematik i sort
aluminium & træben
i eg.
OBS! Sort kinematik
fås kun med sort
sæde.

Kr. 2795,00

Kr. 2595,00

numo 2

numo 3

Kinematik i hvid
aluminium & træben i
eg.
OBS! Hvid kinematik
fås kun med hvidt
sæde.

Kinematik i poleret
aluminium & stjerne
fod med hjul eller
glidere.

Kr. 2595,00

Kr. 3495,00 (Hjul)
Kr. 3295,00 (Glidere)

numo 3

numo 3

Kinematik i sort
aluminium & stjerne
fod med hjul eller
glidere. OBS! Sort
kinematik fås kun
med sort sæde.

Kinematik i hvid
aluminium & stjerne
fod med glidere eller
hjul. OBS! Hvid
kinematik fås kun med
hvidt sæde.

Kr. 3295,00 (Hjul)
Kr. 3095,00 (Glidere)

Kr. 3295,00 (Hjul)
Kr. 3095,00 (Glidere)

Farver

Puder

Alle numo modeller
fås i 5 forskellige
sæde farver:
gul, sort, ocean,
hvid & koral.

De valgfri ergonomiske
puder fås i 5
matchende farver:
gul, sort, ocean,
hvid & koral.

numo
you.

numo
Kr. 345,00 Stk.
Alle priser incl. moms

Bjerringbrovej 143 DK-2610 Rødovre
Tlf.:44 94 52 44 Mail:jp@jpe.dk www.swopper.dk

numo: enestående
design og innovativ
teknologi
numo kombinerer prisvindende tidløst design med en innovativ
exceptionel bevægelses mekanisme. Om du sidder på numo
mens du arbejder eller bare slapper af, holder den dig stilfuldt i bevægelse:
derhjemme ved spisebordet, i stuen eller på teenageværelset, i kontorer, mødelokaler
kantiner og restauranter, ja sågar udenfor med den vejrbestandige numo 1.

SKAL
Sædet er lavet i høj kvalitets
propylen/polyamid. Denne plastik
er fleksibel, robust, UV resistent,
vejrbestandig, og genanvendelig.

PUDE
Den valgfri pude er ikke kun et mode
tilbehør: Ergonomisk formet i
matchende farver eller i øjenfaldende
kontraster.

KINEMATIK
Sofistikeret bevægelses mekanik:
numo følger dine naturlige
bevægelser både fremad og
bagud.

STEL
Det perfekte stel:
vælg mellem stålstel,
træben i eg og stjerne fod med
hjul eller glidere.

Tekniske Data
Højde:
Sidde højde:

80,0 cm.
46,5 cm.

Skal:

Plastiksæde i højkvalitets polypropylen.

Stel:

Leveres med glidere til hårde og bløde gulve.

Max belastning:

120 kg.

Puder:

Ergonomisk formet PU skum.

Vægt/Mål:

numo 1 (stål stel) 8,2 kg.

50x53 cm. (B x D)

numo 2 (træben) 6,5 kg.

50x52 cm. (B x D)

numo 3 (stjerne fod) 7,8 kg. 55x57 cm. (B x D)

